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EESTI ÜLIÕPILASTE 2021 a MEISTRIVÕISTLUSED  

KREEKA - ROOMA ja NAISTE MAADLUSES 
 

J u h e n d 

1. EESMÄRK. Selgitada Eesti üliõpilaste meistrid; ergutada maadlusharrastust Eesti 
kõrgkoolides. 

 

2. AEG JA KOHT. Võistlused toimuvad pühapäeval, 7. novembril 2021. a. Eesti 
Maaülikooli spordihoone maadlussaalis (Kreutzwaldi 3, Tartu) algusega kell 12.00. 
Võistlejate kaalumine samas kell 11.00 - 11.30. 

 

3. KORRALDAMINE. Võistlused organiseerib Eesti Akadeemiline Spordiliit. 
Võistluseid viib läbi Tartu Linna Maadlusselts. Peakorraldaja on Veiko Proovel (+372 
56981570).  

 

4. OSAVÕTJAD. Võistlustest saavad osa võtta Eesti kõrgkoolide üliõpilased ja 
välismaal õppivad Eesti üliõpilased ning vilistlased, kes on lõpetanud õppeasutuse 
2021. a. (vanuse ega kodakondsuse piiranguid ei ole). Võistlustel võivad osaleda 
gümnaasiumite ja kutsekoolide õpilased, kes on vähemalt 17 aastat vana. Samuti Eesti 
kõrgkoolide töötajad (põhitöökoht kõrgkoolis), kes aga ei pretendeeri meistri nimele. 

COVID-19 reeglid: Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele peab iga võistleja, 
treener, kaaselaja jne. esitama enne saali sisenemist ühte alljärgnevatest 
dokumentidest: 

-Vaktsineerimistõend, mis näitab täielikku vaktsineerimist, või; 
-Koroona läbipõdemise tõend, mis ei ole vanem kui 180 päeva. 
-Osalejad, kellel esineb haigussümptomeid, võistlustele ei lubata.  
-Võistluspaigas on võimalik kasutada maske ja desinfitseerimisvahendeid. 

5. VÕISTLUSTE SÜSTEEM. Võisteldakse UWW võistlusmääruste kohaselt meestele 
kehakaaludes: -66kg -75kg, -85kg ja -130kg, naistele olenevalt ülesantud 
maadlejatest. Võistlusüsteem oleneb osalejate arvust igas kaalukategoorias ja 
määratakse pärast kaalumist. Kui kaalukategoorias on üles antud üks võistleja, siis 
võistleb ta järgmises raskemas kaalukategoorias. 

 

6. AUTASUSTAMINE. Iga kaalukategooria võitjale omistatakse Eesti üliõpilaste 2021. 
a meistri nimetus, teda autasustatakse meistrimedali, diplomi ja meenega. Igas 
kaalukategoorias teise ja kolmanda koha saavutanud võistlejaid autasustatakse 
diplomiga. Kui kaalus on neli või enam osalejat, siis ka medali ja meenega.  
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9. MAJANDAMINE. EASL tasub võistluste tehnilise korraldamisega seotud kulud. 
Osavõtjate sõidu- ja ülalpidamiskulud kannavad lähetavad õppeasutused või 
osavõtjad. 

 

10. REGISTREERIMINE nimeliselt kirjalikult hiljemalt 5. novembril 2021.a aadressil 
EASL, Ujula 4, 51008 Tartu; e-mail: easl@easl.ee. Täiendav info +3725242562 

Liikmesõppeasutuste eelregistreerunud üliõpilastele ja õpilastele on osalemine tasuta, 
teistele eelregistreerunuile 2.- EUR. Kohapeal registreerimisel on liikmeskoolide 
üliõpilastele ja õpilastele osalemistasu 2.- EUR, teistele 5.- EUR. 

Üliõpilasstaatust või õppeasutuse lõpetamist tõendavate dokumentide kontroll toimub 
koos kaalumisega 11.00-11.30 võistluspaigas. 
 

 

 
                      KINNITAN ................................. 

   

    “20” oktoober 2021.a.  

           Mikk Laas 

    EASLi peasekretär 
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